
- Kom niet eerder dan de afgesproken starttijd. Meld je vooraf aan via de
website of via de LogiFit App.
 
- Blijf thuis als je niet fit bent of als er een huisgenoot niet fit is.
 
- Je kunt gebruik maken van toiletten en de  kleedruimtes om je schoenen
te wisselen.
 
- Douches blijven dicht.
 
- Neem zelf een bidon met water en een handdoek mee.
 
- Kom binnen door de voordeur. 
 
- Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Houd afstand.
 
- De trainer geeft aan in welk vak je kan trainen, hier liggen materialen. Als je
iets nodig hebt, geef dit dan aan bij de trainer. Die haalt het voor je op. 
 
- Als je gebruik wilt maken van de cardio toestellen of krachttoestellen moet
de trainer hiervoor akkoord geven. 
 
-  De trainer pakt je oefenkaart als je die nodig hebt en meldt je aan.
 
- Tijdens cardio training niet maximaal i.v.m. hoge ademhaling (tot 70%).
 
- Maak alle materiaal schoon die je hebt aangeraakt. 
 
- Vertrek na een uur door de achterdeur.  Helaas kun je na de training geen
koffie of thee nemen.
 
 
 
* Voor de uitgebreide voorwaarden kijk op onze website www.fysio-actief.nl

Protocol hanteren hygiëne
SportActief:

Locatie Joure



- Kom niet eerder dan de afgesproken starttijd. Meld je vooraf aan via de
website of via de LogiFit App.
 
- Blijf thuis als je niet fit bent of als er een huisgenoot niet fit is.
 
- Je kunt gebruik maken van toiletten en de kleedruimtes om je schoenen te
wisselen. 
 
- Douches blijven dicht.
 
- Neem zelf een bidon met water en een handdoek mee.
 
- Kom binnen door de voordeur. 
 
- Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Houd afstand.
 
- De trainer geeft aan in welk vak je kan trainen, hier liggen materialen. Als je
iets nodig hebt, geef dit dan aan bij de trainer. Die haalt het voor je op. 
 
- Als je gebruik wilt maken van de cardio toestellen of krachttoestellen moet
de trainer hiervoor akkoord geven. 
 
-  De trainer pakt je oefenkaart wanneer je die nodig hebt en meldt je aan.
 
- Tijdens cardio training niet maximaal i.v.m. hoge ademhaling. (tot 70%)
 
- Maak al je materiaal schoon die je hebt aangeraakt. 
 
- Vertrek na een uur door de zijdeur.
 
 
 
* Voor de uitgebreide voorwaarden kijk op onze website www.fysio-actief.nl

Protocol hanteren hygiëne
SportActief:
Locatie Bolsward



- Kom niet eerder dan de afgesproken starttijd. Meld je vooraf aan via de
website of via de LogiFit App.
 
- Blijf thuis als je niet fit bent of als er een huisgenoot niet fit is.
 
- Je kunt gebruik maken van toiletten en de kleedruimtes om je schoenen te
wisselen. 
 
- Douches blijven dicht. 
 
- Neem zelf een bidon met water en een handdoek mee.
 
- Kom binnen door de voordeur. 
 
- Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Houd afstand.
 
- De trainer geeft aan in welk vak je kan trainen, hier liggen materialen. Als je
iets nodig hebt, geef dit dan aan bij de trainer. Die haalt het voor je op. 
 
- Als je gebruik wilt maken van de cardio toestellen of krachttoestellen moet
de trainer hiervoor akkoord geven. 
 
- Volg de aangegeven pijlen op de vloer voor de looproute. 
 
- De trainer pakt je oefenkaart en meldt je aan.
 
- Tijdens cardio training niet maximaal i.v.m. hoge ademhaling. (tot 70%)
 
- Maak al je materiaal schoon die je hebt aangeraakt.
 
- Vertrek na een uur ook via de voordeur (houd rekening met de
binnenkomende sporters). Helaas kun je na de training geen koffie of thee
nemen.
 
 
 
* Voor de uitgebreide voorwaarden kijk op onze website www.fysio-actief.nl

Protocol hanteren hygiëne
SportActief:

Locatie Sneek


